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BABI

PENDAHULUAN

'l. Latar Belakang Masalah

Palembang merupakan salah satu kota terbesar di Pulau Sumatera yang telah 

lengalami perkembangan dan kemajuan dengan pesat. Perkembangan dan kemajuan
■
Wsebut terlihat dari pembangunan secara fisik. Dengan kemajuan Kota Palembang

■

lenjadi sebuah daya tarik tersendiri bagi masyarakat dari luar kota untuk bermigrasi 

mengadu nasib di Kota Palembang. Dengan harapan banyaknya pembangunan fisik 

ersebut, maka banyak pula lapangan pekeijaan di Kota Palembang. Namun pada 

/;enyatannya lapangan pekerjaan yang tersedia sangat sedikit.

Tujuan utama para imigran ini berbondong-bondong menuju ke kota untuk 

nencari nafkah dan memperbaiki perekonomian, karena di desa sangat sulit untuk 

nendapatkan kehidupan yang terbilang layak. Maka upaya untuk memperoleh 

cehidupan yang layak adalah dengan mengadu nasib di kota, walaupun terkadang para 

migran tersebut tidak memiliki kemampuan yang memadai atau hanya dengan 

bermodalkan tenaga saja.

Pada kenyataannya untuk mendapatkan pekeijaan di kota bukanlah perkara 

nudah, ditambah lagi dengan mereka yang kurang memiliki kemampuan yang memadai 

ian keahlian khusus tertentu untuk menopang mereka mendapatkan pekeijaan. Ketatnya 

bersaingan dan padatnya penduduk di kota menjadi sebuah tembok penghadang untuk 

pendatang tersebut mendapatkan pekeijaan yang layak. Belum lagi ada persaingan 

^ang terkadang kurang sehat terhadap sesama pencari kerja, untuk mendapatkan

_an

bara
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pekerjaan biasanya harus menggunakan orang dalam atau calo yang bisa memberikan 

pekerjaan. Mereka yang memiliki orang dalam dan uang banyak biasanya dapat 

memenangkan kompetisi untuk mendapatkan pekerjaan.

Persaingan didunia tenaga kerja formal ini mengakibatkan, mereka yang tidak 

memiliki kemampuan memadai dan hanya mengharapkan pekerjaan dengan 

menggunakan tenaga, akan tersingkirkan dan kalah bersaing dengan tenaga kerja yang 

memiliki kemampuan yang lebih dibutuhkan oleh sektor-sektor formal di perkotaan. 

Mereka yang tersingkir dari Pasar tenaga kerja formal perkotaan beralih ke sektor- 

sektor informal di perkotaan. Dimana sektor-sektor informal relatif lebih mudah untuk 

mereka masuki, dengan harapan agar bisa bertahan hidup di perkotaan. Keputusan 

tersebut diambil dengan pertimbangan dari pada menjadi pengangguran dan tidak 

memiliki penghasilan, lebih baik berkerja dengan penghasilan minim namun dapat

bertahan hidup.

Sektor informal memang lebih mudah untuk dimasuki, karena tidak ada aturan 

yang jelas didalamnya. Akan tetapi lebih mudah bukan berarti tidak ada hambatan 

didalamnya, salah satunya ada kompetisi didalamnya yang menjadi tantangan tersendiri 

bagi pelaku ekonomi informal ini. Dengan banyaknya kompetisi didalam sektor 

informal, beragam pula cara yang digunakan oleh pelaku ekonomi informal ini untuk 

memenangkan kompetisi, dari menggunakan cara yang sah maupun yang tidak sah dan 

merugikan orang lain.

Istilah sektor informal pertama kali dikemukakan oleh Keith Hart, dimana Hart 

menggambarkan dalam penelitiannya tentang Pasar tenaga keija di perkotaan, sektor
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informal sebagai bagian dari angkatan kerja kota yang berada diluar Pasar tenaga yang 

terorganisir (dalam Damsar,1995:133). Apa yang digambarkan oleh Hart memang 

belum cukup untuk menggambarkan definisi sektor informal yang sesungguhnya, 

sebagai contoh untuk menggambarkan sektor informal adalah ketika kita berjalan di 

pinggiran kota besar seperti Palembang, kita akan melihat terdapat pedagang kali lima, 

becak, asongan,dll. Mereka merupakan contoh dari pekerjaan sektor informal, dengan 

tidak memiliki keahlian khusus dan modal yang besar mereka mampu mendapatkan 

uang sebagai penyambung hidup mereka. Dengan kata lain informalitas merupakan 

konsep dari bekeja sendiri.

Sebagai salah satu contoh jenis sektor informal yang sering kita jumpai adalah 

becak yang merupakan alat transportasi yang hanya mengandalkan otot tanpa 

kemampuan tertentu. Di Kota Palembang becak dapat dijumpai di titik keramaian kota, 

biasanya becak-becak tersebut beroperasi di sekitar Pasar-Pasar tradisional Kota 

Palembang. Walaupun di Palembang sudah banyak sarana transportasi seperti bus trans 

musi, bus kota, angkot, ojek dan sebagainya. Namun becak masih dapat eksis dan 

bertahan di tengah persaingan internal dan eksternal.

Di Kota Palembang, salah satu tempat dimana kita dapat menemukan becak 

adalah Pasar tradisional Lemabang yang berada di daerah Kelurahan 2 Ilir Palembang, 

disini kita dapat melihat terdapat banyak becak yang beroperasi ada sekitara 80 becak 

yang beroperasi disini (data kelurah 2 Ilir Palembang) , baik itu sebagai angkutan 

penumpang ataupun sebagai angkutan barang dagang para penjual di Pasar tradisonal 

Sama seperti pengemudi becak di tempat-tempat lain, pengemudi becak ditersebut.
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Pasar Lemabang juga menimbulkan berbagai permasalahan dalam mengoperasikan 

becaknya (observasi tanggal 5 agustus hingga 27 september2012) .

Terkhusus becak yang tidak menggunakan mesin atau masih manual mereka 

sering melakukan pelanggaran dalam mengoperasikan becaknya (observasi 5 agustus 

hingga 27 september 2012), mereka sering menimbulkan masalah dalam aturan berlalu 

lintas. Sedangkan becak yang menggunakan mesin di pasar lemabang kelurah 2 Ilir 

Palembang mereka cenderung tertib, karena becak yang menggunakan mesin memiliki 

pangkalan tersendiri dari becak-becak yang masih menggunakan tenaga manual.

Pengemudi becak dianggap bertanggung jawab terhadap kemacetan jalan karena 

perilaku mengemudi mereka yang sering melanggar peraturan lalu lintas, perilaku 

menyimpang tersebut seharusnya tidak perlu teijadi jika ada kesadaran dari pengemudi 

becak untuk tertib terhadap peraturan yang ada, salah satunya adalah Perda No 39

Tahun 2002.

Perda No 39 tahun 2002 ini pada pasal 22 ayat kedua menyebutkan bahwa 

pengemudi becak yang mengoperasikan becak didalam daerah dilarang; membawa atau 

menarik penumpang melewati jalan-jalan yang dinyatakan terlarang bagi becak (bebas 

becak), memarkir becak di persimpangan jalan, melawan arah lalu lintas, meminjamkan 

becak kepada siapapun yang tidak memiliki SIM becak, membawa atau menarik 

penumpang diluar wilayah operasi yang telah di tetapkan, mengoperasikan becak dari 

luar daerah, melanggar rambu atau alat pemberi isyarat lalu lintas.

Hanya sedikitnya peraturan daerah Kota Palembang yang mengatur aktifltas 

pengemudi becak dalam beroperasi, hal ini membuat para pengemudi becak beroperasi
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sendiri tidak memikirkan ketertiban umum. Sesekali ada warga masyarakatsemaunya

yang terganggu dengan cara pengemudi becak ini beroperasi, seperti mengambil jalan 

pengemudi kendaraan lain yang seringkah membahayakan pengguna jalan.

Hanya beberapa peraturan daerah saja yang menjadi pedoman bagi aparat untuk

menindak pengemudi becak yang melakukan pelanggaran tersebut, beberapa peraturan 

tersebut antara lain, Perda No 44 Tahun 2002 tentang ketentraman dan ketertiban, dalam 

bab 2 pasal 2 mengenai maksud dan tujuan dari Perda tersebut antara lain, maksud 

ditetapkannya peraturan ketentraman adalah sebagai upaya memberikan kesadaran 

kepada masyarakat untuk merubah sikap mental sehingga terwujud ketaatan dan 

kepatuhan masyarakat terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain itu motto Kota Palembang sebagai kota BARI (bersih, aman, rapi dan 

indah) merupakan sebuah kondisi yang berbanding terbalik dengan perilaku 

menyimpang yang kerap pengemudi becak lakukan. Selogan bahwa Palembang kota 

yang bersih, aman, rapi dan indah tidak tercipta dengan keadaan yang demikian. Namun 

ada sebuah surat keputusan wali kota No 984 tahun 2003 yang membatasi ruang gerak 

sektor informal antara lain pengemudi becak, dalam surat tersebut pemerintah Kota 

Palembang memperluas daerah kawasan tertib Kota Palembang. Daerah yang menjadi 

untuk membatasi mang gerak pengemudi becak terseebut adalah pangkal Jalan 

Sudirman dari lampu merah persimpangan Charitas hingga kawasan Air Mancur. 

Sementara kawasan pendukung tertib lalu lintas adalah wilayah Jalan Kol. Atmo, Jalan 

Letkol Iskandar, Jalan Merdeka, Jalan Veteran dan Jalan Kapten A. Rivai ( Keputusan 

Wali Kota Palembang No. 984 tahun2003).

sasaran
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Kelurahan 2 Ilir Palembang ini sangat tepat dijadikan sebagai lokasi penelitian 

kerana lokasi ini terdapat banyak becak yang beroperasi secara menual dan dari becak 

yang beroperasi tersebut, sering didapat becak yang melanggar aturan berlalulintas.

Melihat latar belakang ini peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian lebih 

mendalam lagi tentang perilaku menyimpang yang dilakukan oleh pengemudi becak 

terhadap peraturan daerah Kota Palembang studi kasus pengemudi becak di Pasar 

Lemabang 2 Ilir Palembang.

1.2. Perumusan Masalah

Dari uraian yang telah dipaparkan di atas, permasalah dalam penelitian ini adalah:

1. Mengapa terjadi perilaku menyimpang pengemudi becak terhadap peraturan 

daerah Kota Palembang?

2. Apa bentuk-bentuk perilaku menyimpang yang dilakukan oleh pengemudi

becak?

1.3. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan perumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui penyebab perilaku menyimpang yang dilakukan oleh 

pengemudi becak.

2. Untuk mengetahui bentuk-bentuk perilaku menyimpang yang dilakukan 

pengemudi becak di Pasar Lemabang 2 Ilir Palembang.
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1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat teoritis

Adapun manfaat teoritis dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

sumbangan terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, terutama dalam pengembangan 

ilmu sosiologi, khususnya sosiologi ekonomi dan sosiologi perkotaan terutama yang 

berhubungan dengan sektor informal khususnya pengemudi becak.

1.4.2. Manfaat Praktis

1. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai salah satu bahan masukan dan 

sumbangan pemikiran bagi praktisi, akademisi dan pemerintahan dalam 

memecahkan masalah-masalah sosial yang berkaitan dengan keberadaan sektor 

informal di perkotaan khususnya fenomena pengemudi becak.

2. Hasil penelitian diharapkan dapat dimanfaatkan untuk pembangunan kota dalam 

mengatasi masalah perkotaan lainnya, serta dapat memberikan sumbangan 

pemikiran dan pengetahuan, terutama yang berkaitan dengan masalah penelitian.

1.5. Tinjauan Pustaka

1.5.1. Batasan Perilaku Menyimpang

Perilaku menyimpang adalah perilaku dari warga masyarakat yang dianggap 

tidak sesuai dengan kebiasaan, tata aturan atau norma sosial yang berlaku. Dengan 

definisi seperti itu kita dengan mudah dapat mengatakan bahawa perilaku menyimpang

jika seseorang berperilaku diluar kebiasaan, adat istiadat, aturan, nilai atau norma sosial 

yang berlaku.
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Namun, secara universal kita tidak bisa mengatakan demikian karena batasan 

setiap kelompok anggota masyarakat itu berbeda, namun perilaku menyimpang tersebut 

hanya berupa kejahatan kejahatan besar seperti; merampok, membunuh, 

memperkosa, dll. Melainkan juga merupakan tindak pelanggaran yang kecil-kecilan 

seperti berkelahi, meludah sembarangan, berpacaran.dll.

Perilaku menyimpang berfokus pada perilaku anggota masyarakat yang tidak 

sejalan dengan perilaku kebanyakan yang dilakukan orang pada umumnya, James 

Vander Zander batasan perilaku menyimpang meliputi semua tindakan yang dianggap 

sebagai hal yang tercelah dan diluar batas-batas toleransi oleh sejumlah orang (dalam 

Elly.2010:185).

Robert M. Z. Lawang Membatasi perilaku menyimpang sebagai semua tindakan 

yang menyimpang dari norma-norma yang berlaku dalam suatu sistem sosial dan 

menimbulkan usaha dari masyarakat untuk memperbaiki perilaku tersbut (dalam Elly.
9 .

2010:188). Perilaku menyimpang juga dapat didefinisikan sebagai kegagalan individu 

dalam menyesuaikan diri dengan lingkungannya yang baru.

Dari semua batasan di atas, perilaku menyimpang pada dasarnya adalah 

perilaku manusia yang dilakukan baik secara individu maupun secara kelompok yang 

tidak sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku di dalam kelompok tersebut.

1.5.2. Kondisi Lalu lintas Daerah Perkotaan

Kebiasaan berlalu lintas pengguna jalan di perkotaan sangat memprihatinkan. 

Dari kendaraan bermesin hingga kendaraan yang menggunakan tenaga manual, dari 

kendaraan umum hingga kendaraan pribadi. Sikap individualistik masyarakat perkotaan

tidak

semua
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tercermin dari cara mereka berkendara, tidak ada tolerasi terhadap sesama pengguna 

jalanan umum. Semua pengendara berlomba-lomba ingin mencapai tujuannya dengan 

cepat, tanpa mempertimbangakan situasi yang ada, selain itu banyaknya kendaraan di

perkotaan membuat jalanan semakin padat.

Jika terjadi sebuah situasi di persimpangan jalan, tumpukan kendaraan tersebut 

biasanya saling mendahului dan tidak memikirkan keselamatan. Bahkan ketika 

kendaraan yang akan menyeberang sudah menumpuk di persimpangan jalan, 

pengendara yang lewat jalan utama seakan tidak mau berhenti. Belum lagi ketika 

jalanan sedang padat, mereka berlomba membunyikan klakson. Ketika berhenti di 

lampu merah, langsung saja klakson dibunyikan beriringan, padahal kendaraan di 

depannya sedang bersiap untuk berjalan.

Perilaku berkendara seperti ini seakan-akan mencerminkan karakter yang tidak 

ada aturan sama sekali dan tidak ada tolerasi sesama pengguna jalan. Dalam kenyataan 

sehari-hari, kita melihat perilaku arogan di jalan raya. Pengemudi kendaraan besar, 

seperti bus atau truk, bertingkah seolah mereka adalah pemilik jalan. Saling mendahului 

dan bahkan mereka adu cepat dengan mempertaruhkan uang setoran mereka.

Sikap semaunya saja juga ditunjukkan pengemudi kendaraan 

pribadi. Rambu-rambu larangan berhenti tidak dihiraukan. Berhenti dan

umum maupun

menunggu

penumpang sesukanya, tak peduli tindakannya membuat kemacetan. Jika hendak 

mengambil atau menurunkan penumpang, seenaknya memotong jalan.

Perilaku pengendara mobil pribadi juga tak jauh berbeda, saling serobot di tengah 

keramaian lalu lintas, bahkan rambu peraturan lalu lintas tidak dihiraukan. Pengendara
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sepeda motor pun sering jadi raja jalanan. Dengan mudah menjarah wilayah pejalan 

kaki. Trotoar dijadikan lintasan resminya, seolah dialah yang harus didahulukan, karena 

padatnya arus kendaraan, merasa sah melabrak trotoar.

Perilaku penguna jalan ini disebut menyimpang, karena sudah melewati batas 

kepatutan. Penyimpangan juga terjadi pada pejalan kaki. Mereka sering berjalan di 

badan jalan dan menyeberang di lintasan jalan. Dengan alasan letaknya jauh, tidak mau 

menunggu kedaraan umum di halte.

1.53. Studi Penelitian Yang Relevan

1.53.1. Strategi Bertahan Komunitas Pengemudi Becak

Penelitian ini dilakukan oleh Rohana Uli Siregar, mahasiawa fakultas Ilmu Sosial 

dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya. Dalam penelitian ini menjelaskan mengenai 

keberadaan pengemudi becak dalam bertahan di tengah penertiban dari aparat penertib. 

Dalam penelitian ini menggambarkan keberadaan pengemudi becak mengalami 

peningkatan jumlah dari waktu-kewaktu. Peningkatan ini disebabkan oleh faktor 

internal seperti rendahnya tingkat pendidikan dan keterampilan, minimnya modal 

berpadu pada faktor eksternal yaitu struktur Pasar kerja yang terbatas dan 

terspesialisasinya pada keterampilan dan tingkat pendidikan tertentu.

Dalam penelitian ini juga menjelaskan bahwa menjadi pengemudi becak 

merupakan alternatif pilihan dari sedikit alternatif yang ada untuk memperoleh 

penghasilan dan bertahan hidup di kota. Namun pada kenyataannya menjadi pengemudi 

becak bukanlah merupakan perkara yang mudah, sejak pemerintah Kota Palembang 

mengeluarkan regulasi mengenai retribusi dan peraturan operasional becak kondisi keija
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pengemudi becak mengalami ketidak nyaman an, terutama para pengemudi becak 

yang biasa beroprasi di lokasi rawan operasi penertiban.

Individu yang menjadi bagian dari komunitas pengemudi becak sadar akan 

kondisi lapangan yang mereka hadapi. Pengemudi becak yang beroprasi di daerah 

penertiban berusaha mensiasati para petugas penertiban dengan cara melarikan 

diri saat penertiban, bersikap patuh saat ada petugas, menghidar untuk tidak mangkal 

pada waktu-waktu rutin penertiban dan pindah lokasi mangkal.

Upaya-upaya tersebut dilakukan dengan tujuan untuk bertahan sebagai pengemudi 

becak. Motif bertahan dapat dianalisis sebagai mekanisme pertahanan diri, tujuan 

ekonomi, dan tangung jawab sosial sebagai kepala keluarga.

Dalam komunitas pengemudi becak stategi bertahan di definisikan sebagai:

1. Suatu kemampuan untuk merespon kondisi eksternal melalui mekanisme 

adaptasi dan resistensi.

2. Bentuk tindakan yang dimanifestasikan adalah hasil pengalaman individu sehari- 

hari yang terkadang berasal dari suatu tindakan reaktif dan tanpa perencanaan.

3. Keberhasilan suatu tindakan akan menghasilkan pola pengulangan dan menjadi 

tindakan kolektif.

para

rawan

Penelitian yang dilakukan Uli Siregar memberikan gambaran yang jelas mengenai 

kondisi pengemudi becak di lima lokasi tersebut, penelitian yang dilakukan oleh Uli 

Siregar ini menekankan pada cara pengemudi becak dalam bertahan menghadapi 

penertiban, sedangkan dalam penelitian ini akan menekankan pada perilaku
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menyimpang yang dilakukan pengemudi becak tersebut, bukan strategi mereka untuk 

bertahan bertahan.

1,5.3.2. Keberadaan Organisasi Tukang Becak Puspa Indah

Penelitian ini dilakukan oleh Husna Laila mahasiswa fakultas ilmu sosial ilmu 

politik universitas Sumatera Utara. Penelitian ini menggambarkan keadaan sosial 

ekonomi pengemudi becak serta menjelaskan bagaimana pengemudi becak 

mengorganisir kelompok mereka untuk saling membantu.

Tukang becak merupakan salah satu kelompok masyarakat yang kehidupan sosial 

ekonominya tergolong kedalam masyarakat kelas bawah yang jauh dari kesejahteraan, 

kesulitan dalam pemenuhan kebutuhan hidup menjadikan mereka sering terlibat hutang 

dengan lintah darat, hal ini bukan menjadikan mereka terbantu malah menambah beban, 

karena bunga yang tinggi. Adanya persamaan nasib dan seringnya terjadi interaksi 

diantara tukang becak ini menimbulkan kesepakatan dari mereka untuk membentuk 

suatu kelompok atau organisasi. Dibentuknya organisasi tersebut diharapkan dapat 

membantu mereka dalam memecahkan masalah-masalah yang dihadapi, baik 

individu maupun kelompok.

Adanya organisasi tukang becak tersebut menggambarkan bahwa suatu organisasi 

tidaklah terdiri dari orang-orang yang berpendidikan tinggi dan orang- orang yang status 

sosial dan ekonominya tinggi, tapi pada kenyataannya tukang becak yang tergolong 

kedalam kelompok masyarakat kelas bawah dan umumnya berpendidikan rendah 

mampu mengorganisir diri mereka kedalam sebuah organisasi.

secara
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Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan bagaimana asal mula tukang becak 

tersebut mengorganisir diri mereka sehingga terbentuknya organisasi tersebut dan 

nantinya akan diketahui bagaimana peran dan manfaat yang diberikan oleh organisasi 

tersebut dalam membantu mereka meningkatkan kesejahteraan hidup, baik secara sosial 

maupun ekonomi. Penelitian yang dilakukan oleh Husna ini menggunakan metode 

kualitatif dengan teknik pengumpulan data dengan observasi dengan melihat aktifitas 

dan kegiatan sehari-hari tukang becak di tempat mangkal maupun di rumah dan 

melakukan wawancara, dengan memilih informan yang berasal dari anggota dan 

pengurus organiasi, juga terhadap orang-orang disekitar tempat mangkal mereka 

termasuk juga keluarganya.

Penelitian ini membatu peneliti dalam meliahat latar belakang sosial ekonomi 

pengemudi becak di daerah Puspa Indah Sumatera Utara, metode yang digunakan oleh 

serupa dengan metode penelitian yang digunakan oleh peneliti. Sedikit banyak 

penelitian Husna akan membantu peneliti mendapatkan gambaran kondisi sosial 

ekonomi yang akan mempengaruhi perilaku pengemudi becak.

1.5.33. Tinjauan Sosial Ekonomi Penarik Becak BSA ( Birmingham Small Arms) 

dilakukan oleh Boy Iskandar Warongan mahasiswa Fakultas Ilmu 

Sosial Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara, penelitian ini dilakukan oleh Boy pada 

tahun 2011. Pada penelitian ini menjelaskan kondisi keija yang dihadapi oleh 

pengemudi becak di Pematangsiantar.

Penelitian ini

Becak BSA merupakan alat transfortasi 

Pematangsiantar. Becak BSA ini

yang dapat ditemui di kota 

telah ada sejak tahun 1960an hingga sekarang. Becak
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tersebut merupakan icon dari kota Pematangsiantar, karena becak BSA ini memiliki 

nilai sejarah dan kekhasan dari pada becak-becak di kota lain nya. Seharusnya dengan 

sejarah dan kekhasan dari becak tersebut dapat menjadi nilai jual tersendiri untuk 

mendapatkan penumpang. Namun saat ini yang teijadi malah sebaliknya para 

pengemudi becak BSA sulit untuk mendapatkan penumpang.

Sulitnya untuk mendapatkan penumpang dan rupiah, berakibat pada kondisi 

para pengemudi becak tersebut. Kondisi tersebut mengakibatkan para 

pengemudi becak BSA mencari-cari jalan keluar untuk mengatasi kondisi tersebut 

termasuk menimbulkan efek negatif di masyarakat, kriminalitas misalnya.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Informan dalam 

penelitian ini adalah empat orang penarik becak BSA. Metode pengumpulan data yang 

digunakan ialah wawancara mendalam dan observasi yang dilakukan selama

nilai

ekonomi

wawancara.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, dengan semakin banyaknya jumlah mobil 

angkutan umum dan hadirnya becak ilegal berplat hitam di Kota Pematangsiantar, 

mengakibatkan penurunan pendapatan terhadap para penarik becak BSA di kota 

Pematangsiantar, sehingga beberapa penarik becak BSA harus mencari pekerjaan 

tambahan untuk dapat terus memenuhi kebutuhan sehan-hari keluarganya, termasuk 

didalamnya untuk kelanjutan pendidikan anak.

Penelitian yang dilakukan oleh Boy pada tahun 2011 ini mengambarkan 

bagaimana kondisi keija pengemudi becak BSA yang mengalami kondisi terpuruk 

akibat adanya persaingan dari angkutan lainnya, penelitian ini memberikan gambaran
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peneliti bagaimana kondisi kerja pengemudi becak di Kota Pematangsiantar yang 

memaksa mereka untuk sedikit berbuat kriminal.

1.6. Kerangka Pemikiran

Dalam penelitian ini peneliti menganalisa mengapa terjadinya perilaku 

menyimpang dengan menggunakan teori pemahaman penlaku, teori yang digunakan 

untuk memahami perilaku menyimpang yang dilakukan oleh pengeudi becak adalah 

teori fungsi. Teori fungsi ini berasumsi bahwa perilaku individu itu tergantung pada 

kebutuhan pelakunya. Asumsi ini berarti perilaku seorang individu adalah stimulus yang 

dapat dimengerti dalam konteks kebutuhan orang tersebut.

Teori fungsi yang digunakan merupakan teori dari Kats(1960), dimana menurut 

Kats perilaku dilatarbelakangi oleh kebutuhan individu yang bersangkutan. Kats 

mengasumsikan 4 fungsi perilaku(dalam soekidjo.2010:86), yaitu:

1. Perilaku memiliki fungsi instrumental, artinya perilaku dapat memberikan 

pelayananan terhadap kebutuhan. Seseorang dapat bertindak positif demi 

pemenuhan kebutuhannya, namun seseorang juga dapat bertindak negatif bila 

kebutuhannya tidak tercukupi.

2. Perilaku berfungsi sebagai defence mechanism atau sebagai pertahanan diri 

dalam menghadapi lingkungannya. Artinya dengan perilakunya individu dapat 

melindungi dirinya dari ancaman yang datang dar luar.

3. Perilaku berfungsi sebagai penerima objek dan pemberi arti, artinya tindakan 

yang dilakukan individu selalu berusaha untuk menerima dan menyesuaikan diri
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dengan lingkungannya. Proses tersebut menimbulkan tindakan-tindakan yang 

spontan dan dalam kurun waktu yang singkat.

4. Perilaku sebagai nilai ekspresif dari diri seseorang dalam menjawab situasi yang 

dihadapinya. Disini berarti perilaku yang dilakukan oleh seorang individu 

merupakan ungkapan dari apa yang sedang individu tersebut rasakan.

Keempat asumsi ini akan digunakan oleh peneliti untuk memahami mengapa 

teijadi perilaku pengemudi becak terhadap peraturan daerah kota pelembang, dari 

keempat asumsi ini bisa diketahui orientasi dari pengemudi becak berperilaku 

menyimpang terhadap peraturan daerah kota pelembang tersebut.

Menurut Merton perilaku menyimpang merupakan adaptasi terhadap situasi 

tertentu, dasar dari pandangan ini adalah struktur sosial yang menghasilkan pelanggaran 

terhadap aturan- aturan sosial yang telah diciptakan oleh struktur dalam masyarakat. 

Struktur tersebut memiliki 2 fungsi antara lain fungsional dan disfungsional.

Struktur tersebut fungsional apabila struktur tersebut menjalankan fungsinya 

sesuai dengan semestinya atau dengan kata lain struktur tersebut menjalankan fungsinya 

utuh. Struktur dalam masyarakat tersebut menjadi disfungsional apabila struktur 

tersebut tidak menjalankan fungsinya secara utuh.

Penyimpangan bukan sesuatu yang melekat pada bentuk perilaku tertentu, 

melainkan penyimpangan itu diberi ciri tertentu melalui definisi sosial yang diberikan 

oleh masyarakat. Definisi tersebut dapat bersumber pada kelompok masyarakat yang 

berkuasa ataupun dan masyarakat pada umumnya definisi tersebut datang.

secara
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Robert K. Merton menjelaskan penyimpangan sosial pada jenjang yang 

makro,yaitu jenjang struktur sosial (Sunarto, 2004: 180). Dalam argumennya Merton 

mengungkapkan bahwa struktur sosial tidak hanya menghasilkan perilaku kompromis 

saja melainkan menghasilkan juga perilaku yang menyimpang, 

menciptakan keadaan yang menghasilkan pelanggaran terhadap aturan sosial yang 

diciptakan oleh struktur tersebut, menekan orang tertentu ke arah perilaku nonkonform.

Setiap anggota masyarakat pasti memiliki tujuan dalam setiap tindakannya, 

struktur sosial didalam masyarakat tadi menghasilkan sejumlah aturan yang mengatur 

cara-cara dari setiap anggota masyarakat dalam mencapai tujuannya dan juga 

masyarakat mengatur tujuannya. Aturan-aturan yang dihasilkan dari struktur sosial ini 

memberikan tekanan terhadap anggota kelompok masyarakat yang mana aturan tersebut 

cendrung menekan ke arah anomie dan perilaku menyimpang.

Anomie terjadi bila ada keterputusan hubungan antara norma, kultur dan tujuan 

dengan kapasitas yang terstruktur secara sosial dari anggota kelompok untuk bertindak 

sesuai dengan yang telah dirumuskan oleh kultur dalam suatu masyarakat. Artinya 

karena posisi masyarakat berada di dalam struktur sosial dalam masyarakat, sehingga 

beberapa orang tak mampu bertindak sesuai dengan nilai normatif yang ada di dalam 

masyarakat.

struktur sosial

Dalam menghadapi situasi dimana aturan menekan anggota masyarakat dalam 

mencapai tujuannya, Merton mengidentifikasi lima cara adaptasi individu terhadap 

situasi tertentu yaitu konformitas, inovasi, ritualisme, pengasingan diri dan 

pemberontakan (Soenarto, 2004: 180).
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Cara adaptasi yang pertama-Konformitas. Cara adaptasi ini merupakan cara yang 

baling banyak dilakukan oleh masyarakat. Ada kompromi antara pelaku dengan orang 

-yang memiliki kekuatan sosial didalamnya. Disini perilaku mengikuti tujuan yang di 

^tentukan oleh masyarakat, dan mengikuti cara yang telah di tentukan oleh masyarakat 

untuk mencapai tujuan tersebut. Pelaku beradaptasi sesuai dengan keinginan 

masyarakat. Pelaku dalam mencapai tujuannya tidak melakukan perilaku diluar aturan 

yang disepakati oleh masyarakat.

Cara adaptasi kedua adalah inovasi. Dalam adaptasi dicara yang kedua ini anggota 

masyarakat mengikuti tujuan yang diinginkan, tetapi dalam memperoleh tujuan tersebut 

anggota masyarakat menggunakan cara-cara yang tidak disetujui oleh masyarakat 

ataupun menyimpang dari aturan yang telah dihasilkan oleh struktur sosial.

Cara adaptasi yang ketiga adalah ritualisme. Dalam cara adaptasi yang ketiga ini 

anggota masyarakat telah melupakan tujuan utamanya, namun tetap menjalankan 

anturan-aturan yang telah disepakati oleh masyarakat, dalam cara adaptasi ini berarti 

pelaku dalam anggota masyarakat menjalankan aturan namun tujuan bukan menjadi 

prioritas utamanya.

Cara adaptasi yang keempat adalah pengasingan diri. Dalam cara adaptasi ini 

orang yang menjadi pelaku telah melupakan tujuan yang telah dirumuskan oleh struktur 

masyarakat, tujuan yang diinginkan masyarakat tidak diinginkan oleh pelaku dan juga 

tidak mengikuti aturan-aturan dalam masyarakat dalam menjalankan proses pencapaian 

tujuan yang dikehedakinya, disini pelaku mencoba untuk menarik dirinya dari 

lingkungan sosial nya untuk mencapai tujuan nya.
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Cara adaptasi yang kelima adalah pemberontakan. Cara adaptasi ini merupakan 

anggota masyarakat yang menjadi pelaku tidak lagi mengakui struktur sosial yang ada 

dalam masyarakat, dan berupaya untuk menciptakan aturan-aturanya sendiri dalam 

mencapai tujuan. Struktur sosial yang ada didalam masyarakat dianggap sebagai 

penghalang tujuan yang didambakan oleh pelaku. Sehingga cara yang disediakan oleh 

struktur sosial yang ada dalam masyarakat tidak diakui oleh pelaku. Bentuk adaptasi ini 

merupakan bentuk pemberontakan individu terhadap struktur sosial.

Dari ke lima cara adaptasi yang mungkin dilakukan oleh pengemudi becak di atas, 

maka terdapat satu yang benar dan mengikuti semua aturan yang telah disepakati oleh 

masyarakat. Dalam penelitian ini untuk melihat bentuk dari perilaku menyimpang yang 

dilakukan oleh pengemudi becak, akan dilihat bagaimana cara pengemudi becak 

beradaptasi dengan regulasi kebijakan pemerintah yang sedikit banyak membatasi ruang 

gerak mereka, kemudian cara beradaptasi tersebut akan dilihat hasilnya. Apakah mereka 

lebih mengarah ke aturan yang telah dibuat oleh pemerintah sebagai aturan yang harus 

ditaati atau mereka justru menolak peraturan tersebut yang kemudian akan mengarahkan 

mereka ke arah perilaku menyimpang dari aturan tersebut.

Akar dari permasalahan bentuk-bentuk perilaku menyimpang adalah mengapa 

terjadi perilaku menyimpang tersebut, disini akan dianalisis cara beradaptasi pengemudi 

becak dengan teori dari Merton. Dari kelima bentuk cara beradaptasi tersebut, akan 

ditemukan bentuk-bentuk dari perilaku menyimpang yang dilakukan oleh pengemudi 

becak di Pasar Lemabang 2 Ilir Palembang.
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Berikut skema mengenai prilaku menyimpang dalam penelitian ini 

Skema 1 Kerangka Pemikiran

Pengemudi Becak

Perilaku

1 r

Bentuk perilaku menyimpang 
pengemudi becak:

Teori fungsi perilaku

v' Fungsi instrumental 
v' Fungsi pertahan diri 
S Fungsi penerima objek dan 

pemberi arti
v' Fungsi nilai ekspresif

v' Pengasingan 
S Pemberontakan 
S Ritualisme 
v' Inovasi 
v' konfromitas

Sumber : diadopsi dari Kats dan Merton

Perilaku yang dilakukan oleh pengemudi becak di kelurah 2 Ilir pelambang akan 

dilihat melalui teori fungsi, keempat asumsi teori fungsi tersebut akan menjawab 

mengenai perilaku menyimpang yang dilakukan oleh pengemudi becak dengan 

memahami fungsi-fungsi perilaku yang ditunjukan oleh pengemudi becak terhadap 

situasi yang dihapinya.

Selain itu untuk menjawab mengenai bentuk perilaku 

dilakukan oleh pengemudi becak di kelurahan 2 Ilir Palembang, akan dianalisi dari ke 

lima proses beradaptasi yang dikemukan oleh Merton, dari kelima proses beradatasi

menyimpang yang
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tersebut akan diartikan sebagai bentuk perilaku menyimpang pengemudi becak yang 

dilakukan oleh pengemudi becak di kelurahan 2 Ilir Palembang. Bentuk bentuk tersebut 

tidak semuanya ada, namun yang akan dianalisis disini beberapa yang ada saja yang 

ditemukan di lapangan.

1.7. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode atau pendekatan kualitatif. Menurut Creswell 

(1998) penelitian kualitatif adalah suatu proses penelitian ilmiah yang lebih 

dimaksudkan untuk memahami masalah-masalah manusia dalam konteks sosial dengan 

menciptakan gambaran menyeluruh dan kompleks, melaporkan pandangan terperinci 

dari sumber informasi, serta dilakukan dalam setting yang alamiah tanpa adanya 

interpensi apapun dari peneliti.

Penelitian kualitatif bersifat alamiah, artinya bahwa dalam melakukan penelitian 

kualitatif sangat tidak dibenarkan untuk mengubah ataupun memanipulasi latar ataupun 

konstruksi ranah penelitian. Biarkan ranah penelitian tersebut bersifat alamiah, apa 

adanya.

1.7.1. Sifat dan Jenis Penelitian

I.7.I.I. Sifat Penelitian

Penelitian deskriptif adalah bentuk penelitian yang ditujukan untuk 

mendeskripsikan fenomena-fenomena yang ada. Fenomena itu bisa berupa bentuk, 

aktivitas, karakteristik; perubahan, hubungan, kesamaan dan perbedaan antara fenomena 

yang satu dengan fenomena lainnya (Sukmadinata, 2006:72).
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Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu bertujuan untuk menggambarkan keadaan 

keadaan suatu fenomena yang dimana digambarkan dengan kata-kata atau kalimat 

terpisah menurut kategorinya untuk memperoleh kesimpulan (Arikunto, 1997:254).

Berdasarkan pengertian di atas, maka penelitian ini merupakan sebuah 

pendeskripsian atau pengambaran mengenai fenomena perilaku menyimpang 

pengemudi becak dalam bekerja.

1.7.1.2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah studi kasus. Creswell (1998) menyatakan 

bahwa studi kasus (case study) adalah suatu model yang menekanakan pada eksploratif 

dari suatu sistem yang terbatas (bounded system) pada suatu kasus atau beberapa kasus 

secara mendetail, disertai dengan penggalian data secara mendalam yang melibatkan 

beragam sumber informasi yang kaya akan konteks (dalam haris,2010:76).

Penelitian studi kasus merupakan penelitian yang mengembangkan analisis yang 

mendalam dari suatu kasus kasus tunggal atau kasus jamak dan analisis deskriptif 

dengan menggambarkan fenomena-fenomena tertentu.

Kasus dalam penelitian ini merupakan perilaku menyimpang yang dilakukan oleh 

pengemudi becak terhadap peraturan daerah kota pelembang.

1.7.2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan disekitaran Pasar Lemabang Kelurahan 2 Ilir 

Palembang, pada lokasi ini terdapat banyak pengemudi becak yang beroprasi. Situasi 

dan kondisi di Pasar Lemabang juga memungkinkan untuk melakukan penelitian karena
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di Pasar tersebut terdapat banyak lorong-lorong yang biasanya hanya ada sarana 

kendaraan becak saja yang beroperasi di lorong-lorong tersebut.

Pasar Lemabang juga merupakan daerah transaksi jual beli, sekitaran Pasar 

tersebut terdapat kompleks pertokoan dimana jarak antara toko dan toko membentuk 

lorong-lorong kecil yang biasanya orang yang berdiam di lorong tersebut menggunakan 

jasa becak sebagai transportasi untuk menuju ke Pasar Lemabang.

Selain itu, pemilihan lokasi di Pasar Lemabang Kelurahan 2 Ilir Palembang 

dengan mempertimbangkan pada daerah ini masih sedikit sarana transportasi, bus kota 

yang ada hanya jurusan PUSRI, angkot hanya terdapat dua jurusan yaitu sekojo-Pasar 

Lemabang dan sei.lais-Pasar Lemabang, transpostasi transmusi pun belum ada di lokasi

ini.

Pasar Lemabang juga merupakan pusat keramaian pada lokasi-lokasi yang

berdekatan pada Pasar tersebut, seperti daerah Sekojo, PUSRI dan Sei.Lais pada pusat- 

pusat keramaian inilah becak sering beroperasi.

Dengan pertimbangan sebagaimana yang disebutkan di atas maka lokasi Pasar 

Lemabang di pilih menjadi lokasi untuk melakukan penelitian mengenai perilaku 

menyimpang pengemudi becak tersebut.

1.7 J. Definisi Konsep 

1.73.1. Perilaku menyimpang

Perilaku menyimpang merupakan perilaku yang oleh sejumlah besar orang 

dianggap sebagai hal y ang tercela dan di luar batas toleransi.
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1.7.3.2. Pengemudi Becak

Pengemudi Becak Merupakan orang yang mengemudikan becak untuk orang

kesuatu tenpat tujuan denganlain, untuk mengantarkan barang atau orang 

mengharapkan imbalan yang telah disepakati terlebih dahulu (becak manual).

1.73.3. Peraturan daerah

Peraturan daerah adalah naskah dinas yang berbentuk peraturan perundang- 

undangan, yang mengatur urusan otonomi daerah dan tugas pembantu atau untuk 

mewujudkan kebijaksanaan baru, melaksanakan peraturan perundang-undang yang 

lebih tinggi dan menetapkan sesuatu organisasi dalam lingkungan pemerintah daerah 

yang ditetapkan oleh kelompok daerah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah.

1.73.4. Pasar

Pasar merupakan tempat bertemunya calon pembeli dan penjual barang atau jasa

untuk melakukan transaksi yang merupakan salah satu pusat keramaian.

1.73.5. Kelurahan

Kelurahan adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk yang 

mempunyai organisasi pemerintah terendah yang langsung dibawah camat, yang tidak 

berhak menyelengarakan rumah tangga sendiri.

1.7.4. Unit Analisis Data

Unit analisis data dalam penelitian ini adalah individu, yaitu pengemudi becak 

yang beroperasi di daerah sekitaran Pasar Lemabang Palembang yang melakukan
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perilaku menyimpang tersebut, ditentukan dengan cara wawan cara mendalam terhadap

unit analisis.

1,7.5. Informan Penelitian

Informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang 

situasi dan kondisi latar penelitian. Informan penelitian adalah pengemudi becak yang 

memahami informasi objek penelitian sebagai pelaku maupun orang lain yang 

memahami objek penelitian, dalam penelitian ini informan penelitian beijumlah 14 

orang terdiri dari 11 orang informan utama dan 3 orang informan pendukung.

Pada penelitian ini peneliti menentukan informan dengan cara purposive sampling 

yaitu informan di tentukan dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu atau dengan 

kriteria-kriteria tertentu.

Adapun kriteria yang di pakai penulis dalam menentukan informan adalah:

1. Berkeija sebagai pengemudi becak minimal 2 tahunn

2. Beroperasi di sekitaran Pasar Lemabang Palembang.

3. Becak merupakan mata pencaharian utama

4. Becak yang di operasikan merupakan becak milik pribadi atau sewaan.

5. Pernah melakukan pelanggar terhadap peraturan daerah.

Selain informan utama yang disebutkan di atas ada juga informan tambahan yaitu 

petugas lapangan seperti kepolisian dan sat Pol-PP.

Pemanfaatan informan ini adalah agar waktu yang relatif singkat banyak 

informasi yang di dapat peneliti mengenai berbagai bentuk perilaku menyimpang 

mengapa perilaku menyimpang tersebut dilakukan pengemudi becak.
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1.7.6. Data dan Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah kata-kata, tindakan, selebihnya data 

tambahan seperti data dari jurnal-jurnal penelitian, Koran, majalah dan dokumen. 

Beberapa jenis data yang di ambil dari penelitian ini adalah 

a. Data Primer

Data primer adalah data utama dalam penelitian ini berupa hasil 

dan tindakan yang diperoleh melalui observasi dan wawancara mendalam 

dengan informan penelitian dan pihak-pihak terkait yang mampu memberikan 

keterangan dalam rangka untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan 

fokus masalah penelitian.

wawancara

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang mendukung data primer atau data

penunjang yang berhubungan dengan permasalahan penelitian. Sumber data

sekunder diperoleh dari dokumen-dokumen, buku-buku dan keterangan-

keterangan yang didapat dari sumber pendukung. Sehingga dapat memberikan

pemahaman yang berkaitan dengan fokus penelitian. Data sekunder dalam

penelitian berupa peraturan daerah tentang perbecakan.

1.7.7. Teknik Pengumpulan Data

I.7.7.I. Observasi

Observasi atau pengamatan adalah adanya perilaku yang tampak dan adanya 

tujuan yang ingin dicapai. Perilaku yang tampak dapat berupa perilaku yang dapat 

dilihat oleh mata, dapat didengar, dapat dihitung dan dapat diukur (Haris,2010:131).
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penelitian, peneliti langsung terjun kelapangan untuk melihat dan 

menangkap semua aktifitas yang dilakukan oleh pengemudi becak di Pasar Lemabang. 

Kemudian dari data tersebut peneliti akan menganalisis dan menggali semua keterangan 

menganai perilaku menyimpang yang di lakukan pengemudi becak dan akan di analisis 

secara deskriptif oleh peneliti.

I.7.7.2. Wawancara Mendalam

Wawancara mendalam merupakan suatu cara pengumpulan data atau informasi 

dengan cara langsung bertatap muka dengan informan dengan maksud mendapatkan 

gambaran-gambaran lengkap tentang topik yang diteliti (Bungin,2011:10).

Dalam penelitian ini wawancara mendalam digunakan untuk memperoleh data 

dan informasi yang berkaitan dengan masalah penelitian. Wawancara dengan informan 

ini menggunakan pedoman wawancara (guide interview) yang bersikan panduan 

pertanyan-pertanyaan yang akan dijawab oleh informan secara langsung melalui

Dalam

wawancara.

Wawncara dilakukan dengan format tidak terstruktur yang dimaksudkan agar 

peneliti dapat mengembangkan pertanyaan-pertanyaan penelitian, walaupun tidak 

terstruktur dialog-dialog penelitian tidak lepas dari konteks peneilitian. Wawancara 

dilakuakan dengan latar alamiah, seperti percakapan sehari-hari namun tidak terlepas 

dari tujuan penelitian yaitu menjawab masalah-masalah penelitian.

I.7.7.3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah data yang mendukung data primer atau data penunjang yang 

berhubungan dengan masalah penelitian. Dengan memanfaatkan sumber data yang
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telah ada, untuk dijadikan sebagai bahan kajian ulang atau bahan perbandingan sehingga 

dapat memberikan masukan didalam penelitian ini.

Dokumentasi ini diperoleh dari foto-foto pribadi dan beberapa foto penunjang dari 

data sekunder lainnya. Tujuannya adalah untuk menyempurnakan teknik pengumpulan 

data serta dapat memahami persoalan yang terjadi.

1.7.8. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif 

deskriptif, menurut Miles dan Huberman (1984), menyatakan bahwa aktifitas dalam 

analisis data kulitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus 

sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Miles dan Huberman juga menambahkan 

aktifitas dalam analisis data yaitu:

I.7.8.I. Tahap Reduksi Data

Reduksi data diartikan sebagi proses pemilihan dan pemusatan perhatian peneliti.

Peneliti pada tahap ini memilih data yang di peroleh dari lapangan kemudian data yang 

di pilih di sesuaikan denagan derajat relevansinya yang berkenaan dengan maksud

penelitian.

Data yang di peroleh dilapangan itu terlalu banyak maka peneliti harus mereduksi 

data, mereduksi data dengan cara memilah, merangkum dan memilih data, 

memfokuskan pada hal-hal penting, dan dicari tema polanya.

Dalam situasi sosial yang di teliti oleh peneliti, peneliti mereduksi data yang 

berhubungan dengan perilaku menyimpang tersebut dan bagaimana hambatan-
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hambatan yang mereka hadapi dalam bekerja tersebut yang terkadang harus melawanan 

dengan satuan penertiban.

I.7.8.2. Tahap Penyajian Data (display)

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. 

Dalam penelitian ini data disajikan dalam bentuk deskriptif dengan uraian singkat 

dengan memaparkan berbagai data yang behubungan dengan penelitian.

Pada tahapan ini, peneliti menggunakan alat untuk memperlancar proses 

penyajian data berupa alat tulis dan alat elektronik untuk membantu pengetikan. 

Penyajian data dilakuakan berdasarkan panduan sistematika penulisan yang dikelola

melalui berbagai sumber data, baik sumber data skunder maupun sumber data primer.

1.7.8.3. Tahap Kesimpulan

Proses ini menggunakan metode deskriptif dengan menggambarkan dan 

menceritakan penelitian yang sesuai dengan perumusan masalah penelitian. Tentang apa 

yang berhasil dimengerti berkenaan dengan masalah yang diteliti, sehingga lahir 

kesimpulan yang komperhensif dan mendalam.
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1.8. Sistematika Penulisan

Sistematika dari penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut:

Berisi pendahuluan yang mengulas tentang latar belakang masalah,BABI

masalah, tujuan, manfaat, tinjauan pustaka, kerangkarumusan

pemikiran, metode penelitian dan sistematika penulisan

Berisi tentang deskripsi wilayah penelitian menguraikan tentang letakBAB n

geografis, jumlah penduduk, jumlah penduduk menurut usia, jumlah 

penduduk menurut agama, jumlah penduduk menurut tingkat 

pendidikan, jumlah penduduk menurut mata pencaharian, titik lokasi 

pengemudi becak, serta deskripsi informan.

Berisi tentang pembahasan dan analisis data mengenai temuan-temuan 

yang ada di lapangan serta analisis permasalahan penelitian menganai 

Perilaku Menyimpang Pengemudi Terhadap Peraturan Daerah Kota 

Palembang.

merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran dari hasil 

penelitian.

BAB III

BAB IV

30



DAFTAR PUSTAKA

Bungin, Burhan, 2005. Metode Penelitian Kualitatif. Jakarta: Rieneka Cipta.

Damsar. 1995. Sosiologi Ekonomi. Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada

Siswanto, Sastrohadiwiryo. 2002. Manajemen Tenaga Kerja Indonesia. Jakarta :Bumi angkasa. 
M. Mansyur, Cholil. 1997. Sosiologi Masyarakat Kota & Desa. Surabaya: Usaha nasional. 
Efendi,Tajudin. 1985. Urbanisasi, Pengangguran, dan Sektor Informal di Kota.Jakarta: 

Gramedia.
1992. Perilaku Mobilitas Dan Struktur Sosial Ekonomi Rumah Tangga: Kasus 

Dua Desa Di jawa Barat, Yogyakarta: Tiara Wacana.
________ 1993. Sumber Daya Manusia Relung Kerja Dan Kemiskinan. Yogyakarta:
Tiara Wacana.

Herdiansyah, H. 2010. Metodologi Penelitian Kualitatif Jakarta: Salemba Humanika

Jones, Pip. 2010. Pengantar Teori Sosial. Jakarat: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

Laila, Husna. 2010. Skripsi: Keberadaan Organisasi Tukang Beca Puspa Indah (studi kasus 
Organisasi Tukang Beca Puspa Indah Pusat Pasar, Kota Medan Sumatera Utara). 
S u ma tera utara

Manning,dkk. 1992. Urbanisasi, Pengangguran Dan Sktor Informal Di Kota. Jakarta: Yayasan 
Obor Indonesia.

M. Poloma, Margaret. 2007. Sosiologi Kontemporer. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada

Notoatmodjo, soekidjo.2010. Ilmu Perilaku Kesehatan Jakarta :PT. Rineka Cipta.

Purdi, Candra. 1983. Pola struktur masyarakat perkotaan. Jakarta: Bina Aksara.

Sugiono.2011 .Metode penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D. Bandung: ALFABET A, cv. 
Singaribun, M2Lsri.\996.Penduduk dan Perubahan. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
Soekanto, Soerjono & Lestarini, Ratih. 1998. HARAWD S. BECKER ; Sosilogi Penyimpangan. 

Jakarata: Rajawali Pers
Ritzer, Gorge & Goodeman, Dauglas. 2011. Teori Sosiologi Modem, edisi keenam. Jakarta: 

kencana.
Rex, John. 1985. Analisa Sistem Sosial Jakarta: PT. Bina Aksara.

Setiadi, M. Elly. 2011. Pengantar Sosiologi. JakartaKencana

Siregar, Uli. 2004. Skripsi: Strategi Bertahan Komunitas Pengemudi Beca di Lima Lokasi Dalam 
Menghadapi Penertiban. Inderalaya



I

Sunarto, Kamato. 2004. Pengantar sosiologo edisi revisi. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas 

Ekonomi

Taneko, Soleman B. 1993. Struktur Dan Proses Sosial. Jakarta: PT. Raja Grafindo Pesada.

Tridarmo, Riwanto. 1994. Dinamika Pendidikan dan Ketenagakerjaan Pemuda di Perkotaan 
Indonesia. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia 

Warsito, Rukmadi dkk. 1984Tra/wm/gras/Jakaita:CV. Rajawali

Warongan, Boy.2011. Skripsi: Tinjauan Sosial Ekonomi Penarik Beca BSA Di Kota 

Pematangsiantar.sumatera utara

Sumber lain:

Peraturan Daerah :

Keputusan Wali Kota Palembang no. 984 tahun 2003

Perda nomor 44 tahun 2002 tentang ketentraman dan ketertiban.

peraturan daerah no 39 tahun 2002

Website:

http//google/ sektor informal : permasalahan dan upaya mengatasinya /ditulis oleh teakoes, 
Sabtu, 04 April 2009 11:49 Teakoes/di akses pada tanggal 21 februari 2012 

http://websncoo.blogspot.com/2010/11/robert-k.html diakses 2 oktober 2012

http;//ac5p-cyber.blogs pot, co m/2012/07/makalah-perilaku-menvimpang-sosiologi.html diakses 2 

oktober 201

http//www.google.com/sekitar kita/ Diakses tanggal 1 maret2012. 

http//www.google.com/peran sektor informal/diakses tanggal 1 maret 2012 

www.palembang.go.id diakses tanggal 25 September 2012

http://websncoo.blogspot.com/2010/11/robert-k.html
http://www.google.com/sekitar
http://www.google.com/peran
http://www.palembang.go.id


* s

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “Perilaku Menyimpang Pengemudi Becak Terhadap 
Peraturan Daerah Kota Palembang (Studi Kasus Pengemudi Becak Di Pasar Lemabang 
Kelurahan 2 Ilir Palembang)”. Permasalahan yang diambil dalam penelitian ini adalah 
Mengapa terjadi perilaku menyimpang pengemudi becak terhadap peraturan daerah 
Kota Palembang?, dan Apa bentuk-bentuk perilaku menyimpang yang dilakukan oleh 
pengemudi becak?. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyebab perilaku 
menyimpang yang dilakukan oleh pengemudi becak dan untuk mengetahui bentuk- 
bentuk perilaku menyimpang yang dilakukan pengemudi becak di Pasar Lemabang 2 
Ilir Palembang.

Skripsi ini bersifat deskriptif dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. 
Unit analisis yang digunakan adalah individu yaitu pengemudi becak yang 
mengoperasikan becaknya di sekitar pasar lemabang kelurahan 2 Ilir Palembang. 
Penentuan informan dalam penelitian ini dilakuakan secara purposive. Informan 
penelitian ada 14 orang yang terdiri dari 11 orang pengemudi becak dan 2 orang petugas 
Sat-Pol PP serta 1 orang petugas retribusi.

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa, perilaku menyimpang pengemudi becak 
di kelurahan 2 Ilir Palembang terjadi karena perilaku yang dilakukan pengemudi becak 
sebagai perilaku yang diangap dapat memenuhi kebutuhan pengemudi becak,perilaku 
tersebut juga terjadi karena berbagai tekan dari kompetitor yang ada, perilaku 
menyimpang juga terjadi karena pengetahuan pengemudi becak akan adanya perda no 
39 tahun 2002 itu sangat kurang, perilaku tersebut meiliki 4 fungsi yaitu; fungsi 
instrumental,fungsi pertahan diri, fungsi menerima objek dan fungsi ekspresif. Adapun 
bentuk-bentuk perilaku menyimpang yang dilakukan oleh pengemudi becak dikelurahan 
2 Ilir palembang dalah bentu beradaptasi terhadap situasi yang dihadapi, bentuk perilaku 
menyimpang tersebut berupa:ritualisme, inovasi dan pemberontakan.
Kata kunci: perilaku, fungsi, adaptasi, peraturan daerah
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